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ABSTRAKT 
Detta utvecklingsarbete har för avsikt att introducera och inspirera till lek och fysisk 

aktivitet genom organiserade aktiviteter. För att utveckla barnens fritid och ge möjlighet 

till lärande och lek introduceras aktiviteter som barnen senare kan genomföra på egen 

hand. Utvecklingsarbetet har genomförts på ett barnhem, som också är en skola i Uganda. 

Idén till detta utvecklingsarbete uppstod efter observation av att barnhemmet saknade 

föremål, struktur och organisation för barnens fria tid. Efter samtal med rektorn på 

barnhemmet fick vi godkännande till utvecklingsarbetet. Projektet genomfördes på 

skolgården och en gräsplan utanför skolans område, då området utanför skolan bidrog till 

större spelyta för vissa av aktiviteterna. Genom att organisera och planera aktiviteter på 

barnhemmet var tanken att öka barnens intresse för lek, rörelse och fysisk aktivitet vilket 

i sin tur bidrog till att öka barnens utvecklingsmöjligheter. Under vistelsen skedde vissa 

förbättringar som gynnade barnen och deras fritid. De introducerades för lekar och 

aktiviteter som de uppskattade och fick mer tid till lek och spel. Ett oväntat resultat var att 

personalen på skolan införde lektioner i Idrott och hälsa under skoltid.  
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1 INLEDNING 
Tänk dig att vara sju år och bo på en skola där du spenderar minst åtta timmar i 

klassrummet varje dag. Skolan tillhör barnhemmet som du bor på. Du har nio kamrater 

och en nanny (barnskötare) som tar hand om dig. Du har inte träffat dina föräldrar på 

väldigt länge och du har ingen aning om var de befinner sig. För att kunna leka behöver 

du bli färdig med dina uppgifter i skolan, göra dina praktiska sysslor som att tvätta, 

städa och hjälpa till med maten. När du väl får tid till lek, leker du med saker du hittar 

på skolgården. Det kan vara saker som pinnar, stenar eller en trasig fotboll. Detta är 

verkligheten för de barn1 i Uganda där vi genomförde vår utlandspraktik under vår 

tredje VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Enligt vår utbildningsplan ska vi få 

möjlighet till studier utomlands (Linnéuniversitetet utbildningsplan 2016, s.5). Att 

besöka ett utvecklingsland är något vi har haft som ambition i livet och när vi fick 

möjlighet till utlandspraktik under vår utbildning valde vi att åka till Uganda. Innan vi 

åkte hade vi kontakt med en person som besökt barnhemmet. Denna person gav oss 

tips, idéer och viktiga saker att tänka på inför resan. Under denna resa presenterade vi 

olika aktiviteter och lekar som vi tagit med oss från Sverige. Under vår utbildning har 

intresset att utveckla och engagera barns fysiska aktivitet växt. Genom att organisera 

och planera aktiviteter på barnhemmet var tanken att öka barnens intresse för lek, 

rörelse och fysisk aktivitet. 

De första dagarna på barnhemmet uppmärksammade vi att barnen saknade föremål att 

leka med samt att det inte fanns några organiserade aktiviteter. Det gav oss en idé 

vilket blev vårt utvecklingsarbete där vi introducerade föremål för lek och aktiviteter. 

Genom att introducera lekar och aktiviteter var vår tanke att skapa bättre 

förutsättningar för barnens utvecklingsmöjligheter. Enligt UNICEF (2009) ska barn 

ges möjlighet till lek och rekreation som är passande för deras ålder. Att introducera 

aktiviteter innan och efter skolan kan ses som ett skapande av en 

fritidshemsverksamhet eller i engelsk benämning, after-school program. Genom 

tidigare erfarenhet och inspiration av den fritidsverksamhet som vi känner väl till ville 

vi ge barnen större tillgång till fritid så att de själva kunde bestämma över sin fritid. 

Citatet nedan från UNICEF är talande för många utvecklingsländer och i synnerhet de 

afrikanska länderna, där barns villkor är annorlunda mot vad det är i Sverige. Med 

nedanstående citat vill vi belysa att alla länder behöver bry sig om barnets utveckling 

och välmående. 

“Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling” (UNICEF 2009, s.15) 

I Barnkonventionen (UNICEF 2009) framgår det att under barnets utbildning ska de 

ges en möjlighet att utveckla sina psykiska och fysiska förmågor. Mer forskning kring 

detta presenteras i avsnittet tidigare forskning. 

                                                 

 

 

 

1 Vi kommer benämna barn med två begrepp; barn och elever. Benämningen elever kommer endast 

finnas med i kapitlet tidigare forskning. 
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1.1 Bakgrund 

Att bidra med kunskap kring barns fysik är något vi vill delge i utvecklingsarbetet. 

MUGI-projektet är ett hälsoprojekt där motorisk utveckling som grund för inlärning 

studeras. I en utvärdering av detta projekt visar resultatet att extra motorisk träning ger 

positiva effekter för barns finmotorik, grovmotorik och förmåga att minnas detaljer 

(Ericsson 2003). 

Eftersom vi utgår från den svenska läroplanen i vår utbildning är det den vi har förhållit 

oss till när vi genomförde utvecklingsarbetet i Uganda. Nedan presenteras ett citat från 

läroplanen beskriver fritidshemmet och detta utvecklingsarbete. 

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 

uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.” (Skolverket 2018, 

s.22) 

Leken har en stor betydelse i fritidshemmets verksamhet och av våra tidigare 

erfarenheter leker alla barn när de är i fritidshemmet. Leken kan vara fri eller styrd av 

personal på fritidshemmet. Tullgren (2003) diskuterar i sin avhandling huruvida styrd 

lek kan påverka barnets utveckling. Hon anser att leken är viktig då det är i leken som 

lärandet sker och barnets utveckling styrs lättare i en positiv riktning. Det styrs genom 

att pedagogen involverar sig och styr leken och lärandet. 

 

1.2 Syfte 

Att barnen ska få vara fysiskt aktiva och få större tillgång till sin fritid är något vi vill 

bidra med i detta utvecklingsarbete. Med hjälp av planerade aktiviteter vill vi öka 

barnens intresse för lek, rörelse och fysisk aktivitet. 

Följande mål ingår i utvecklingsarbetet: 

• Bidra till skapande av en organiserad verksamhet under barnens raster och 

utanför skoltid 

• Introducera och inspirera lärorika lekar och aktiviteter som barnen kan 

genomföra med eller utan vuxen 
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2 NULÄGESANALYS 
Utvecklingsarbetet genomfördes på ett barnhem i Uganda. Barnhemmet är placerat på 

samma område som skolan och barnen befinner sig alltid på skolan och barnhemmets 

område. Fastigheten är inhägnad med murar och taggtråd. Anledningen till att det är 

inhägnat är att obehöriga människor inte ska befinna sig på skolans område. Under 

skoltid har barnen två lärare som utmanar och utvecklar dem, men inte i fysiska 

aktiviteter. Att leva på en begränsad yta kan bidra till att barnen inte utmanas och 

utvecklas som de bör göra. Detta bekräftas i Pagels (2017) doktorsavhandling där 

utomhusmiljön och tillgången till en spelbar yta påverkar barns hälsa i benämning av 

ett bättre välbefinnande och en förbättrad fysisk aktivitet.  

Nannyn har en stor betydelse i barnens liv då hon och lärarna är de som fostrar barnen. 

Efter att vi lärde känna nannyn fick vi insikt i att hennes kompetens att utveckla och 

utmana barnens lärande inom lek inte var stor då hon varken hade intresse eller någon 

utbildning inom området. Många lekar barnen kunde hade de lärt sig av vuxna som 

besökt skolan som volontärer. Detta fick vi reda på via samtal med barnen. Det krävs 

kanske att en vuxen, gärna med intresse och kompetens är med och utmanar barnens 

lärande för att de ska få nya tankar och idéer kring lek. 

 

2.1 Förutsättningar till fritid 

Barnen gick alltid upp klockan sex på morgonen och då började de med att sopa 

gårdsplanen, plocka iordning på sina rum och göra sig redo inför skolan. Ibland fick 

de ett ägg till frukost men oftast fick de gå utan mat fram till halv elva då skolans 

undervisning pågått i två och en halv timme. Om barnen hann klart med sina sysslor 

innan skolan började klockan åtta kunde de leka någon lek eller ta det lugnt. Oftast 

gick rasterna ut på att vänta på maten, diska och gå på toaletten innan skolan började 

igen. De gånger maten var klar i tid kunde de göra något fritt på rasten. Nannyn började 

ofta tillaga maten sent vilket innebar att barnen sällan fick tillgång till sin rast.  

För att barnen skulle få tid till att leka efter skoltid behövde de först bli färdiga med 

sina uppgifter i skolan och sina sysslor. Om de inte hann de uppsatta mål de skulle nå 

i skolan innan klockan fyra behövde de sitta kvar tills de var färdiga. Efter skolan hade 

de ibland sysslor de var tvungna att göra. Det kunde vara allt från att tvätta sina kläder, 

hjälpa till med maten, gå och köpa kol eller sköta om huset. Först när barnen var klara 

med skolan och sina sysslor fick de tid att leka. Det var inte många timmars lek innan 

de skulle äta för att sedan gå och lägga sig. 

 

2.2 Frågor och insikt i verksamheten 

Eftersom vi inte hade någon tidigare kunskap om hur barnen lekte innan vi kom till 

Uganda valde vi att genomföra barnsamtal (bilaga 1) för att få en förståelse om vad de 

gjorde och lekte under sin fritid. Samtal i grupp kan enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) samt Denscombe (2018) vara bra då barnens svar ger upphov till 

nya frågor och att barnen påverkar varandra till nya tankar. De skriver att det kritiska 

med samtal i grupp kan vara att ett barn som är blygt inte får lika mycket sagt (a.a.). 

Några av frågorna vi ställde till barnen var bland annat; använde du några saker att 

leka med? Lärde någon dig att leka, vem? Lärde du dig något av att leka, vad? Enligt 

de svar vi fick lekte barnen mest en lek de kallade I call upon a country called. I denna 
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lek utmanade de varandra i snabbhet, mätning och övade matematik. Det enda barnen 

använde i denna lek var en kolbit. Andra lekar de tyckte om var Bucket game där det 

enda de använde var en hink och en pinne. I denna lek utmanade de varandra genom 

att gömma sig för den som var tagare. De hade också tillgång till en basketboll, fotboll 

och hopprep men dessa var trasiga och användes därför sällan. Innan vår ankomst lekte 

barnen enskilt eller tillsammans med någon kamrat med allt de kunde hitta på 

skolgården. Under vår första praktikvecka diskuterade vi med rektorn på skolan 

angående vårt arbete där vi förklarade vad vi ville uppnå. Rektorn förklarade kortfattat 

sin roll i skolan och vi fick även en inblick i hur skolan fungerar. Vi hade kontinuerliga 

samtal med rektorn och lärarna varje vecka där vi följde upp vårt arbete i klassrummet 

och utanför.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för utvecklingsarbetets 

område. Detta kapitel kommer innehålla tre teman där vi presenterar betydelsen för 

fysisk aktivitet hos barn, lek och dess betydelse samt en internationell utblick. 

Slutligen presenteras en avslutande sammanfattning.  

 

3.1 Effekter av fysisk aktivitet hos barn 

I en artikel om hur vuxna kan få barn att röra på sig, skriver Ekblom (2011) att 

bibehålla barn inom idrott är svårare om barnen inte utövar någon idrottslig aktivitet 

på fritiden. Det kan också vara svårt att bibehålla intresset för rörelse hos dessa barn 

då de mer sällan är fysiskt aktiva. Ekblom (2011) menar att barn som inte är tillräckligt 

fysiskt aktiva kan påverkas negativt av metabola sjukdomar. Dessa sjukdomar kan 

exempelvis vara blodfettsrubbningar, diabetes eller ateroskleros. Denna forskning kan 

styrkas av ett långvarigt forskningsprojekt som heter SIH-projektet (Skola - Idrott - 

Hälsa). I en av rapporterna skriver Engström (2004) att fysisk inaktivitet kan bidra till 

ökad risk för vissa cancerformer, diabetes, ateroskleros och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Ekblom (2011) menar att motorisk svaghet kan bidra till att barnets utveckling 

hämmas då barnets kropp växer snabbare än de motoriska rörelserna utvecklas. 

Kleppangs (2018) doktorsavhandling är en forskningsstudie i Norge som handlar om 

ungdomars mentala och fysiska hälsa. I studiens resultat framkommer det att risken 

för psykiska sjukdomar minskar för de ungdomar som utövar någon idrott. Ett annat 

resultat är att brukandet av medicinska preparat är högre för de ungdomar som inte är 

fysiskt aktiva, vilket ses som negativt. Studien visar också att flickor har större tendens 

till depressionssymtom än pojkar (a.a.). I relation till fysisk aktivitet tenderar barn med 

låg självkänsla att förbli inaktiva och negativt inställda till fysisk aktivitet när de blir 

äldre (Ekblom 2011). Däremot menar forskaren att det är tvärtom för de barn som är 

fysiskt aktiva. En hög självkänsla påverkar barnets fysiska aktivitet på ett utvecklande 

sätt (a.a.). 

Utifrån Kleppangs (2018), Ekbloms (2011) och Engströms (2004) studier kan det 

konstateras att barns hälsa påverkas på flera olika sätt av fysisk aktivitet eller brist på 

fysisk aktivitet. 

 

3.1.1 Fysisk aktivitet ger bättre resultat 
Bunkefloprojektet (Ericsson 2003) startades i Malmö 1999 med syftet att studera 

elevernas växande benmassa och deras utveckling ihop med rörelse. Ur studiens 

resultat framkommer en gynnsam effekt av ökad idrottsundervisning. Projektet visar 

att barnens resultat och betyg i skolan blir bättre genom en ökad mängd fysisk aktivitet 

i veckan. I projektet har de vid skolstart studerat elevernas motoriska förmågor. Vid 

brist på motoriska förmågor har de kunnat sätta in specialpedagogiska insatser för att 

utveckla elevernas motorik. Detta görs för att de motoriska bristerna inte ska hindra 

elevens fortsatta undervisning (a.a.). 

I Ericssons (2003) studie framkommer det att de elever som har utökad 

idrottsundervisning har bättre motorik än jämförelsegruppen som har ordinarie 

idrottslektioner. Ericsson (2003) skriver att de elever som är i behov av motorisk 
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träning inte utvecklas med två idrottslektioner i veckan, medan de elever som får 

tillgång till fler lektioner i veckan utvecklar sina motoriska förmågor betydligt mer. I 

en rapport av SIH-projektet framkommer att idrottslektionerna i skolan påverkar den 

totala fysiska aktivitetenen positivt (Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom 2008). 

De fysiska aktiviteterna i skolan bidrar framförallt till fysisk aktivitet hos de elever 

som inte är fysiskt aktiva utanför skoltid (a.a.). Ett av resultaten i Bunkefloprojektet 

(Ericsson 2003) visar att den grupp som har haft tillgång till ökad idrottsundervisning 

har visat på bättre resultat i svenska och matematik till skillnad från jämförelsegruppen 

som har ordinarie idrottsundervisning.  

I ett kapitel av Lundvall och Brun-Sundblad (2017) som redovisar resultat från SIH-

projektet framkommer det att 85 procent av pojkarna och 67 procent av flickorna i 

årskurs 6 dagligen är fysiskt aktiva. Studien visar att desto äldre eleverna är desto 

mindre fysiskt aktiva är de under skolans raster (a.a.). SIH-projektet visar att var tredje 

elev i 15–16-årsåldern inte är fysiskt aktiva nog för att uppnå en god hälsostatus. 

Projektet visar att de elever som inte var aktiva utanför skolan inte heller var aktiva 

under skolans lektioner i Idrott och hälsa (Sundblads et al. 2008).  

Av Ericssons (2013) och Sundblads et al. (2008), Lundvall och Brun Sundblads (2017) 

forskning kan vi dra slutsatsen att fysisk aktivitet bidrar till bättre resultat i skolan och 

godare hälsa för barn och ungdomar. 

 

3.2 Lekens betydelse 

Sutton-Smith (2008) definierar lek som en arena där eleverna utvecklas för senare 

stadier i livet. Sutton-Smiths studie visar att elever känner sig fria i leken då de slipper 

de vuxnas värld som innefattar regler och ansvarstagande. Lekens aspekter för med 

sig något mer än att lek ska vara roligt. Forskaren menar att lekens betydelse 

genomsyrar hela dagen på ett positivt sätt, hur jobbig eller tuff vardagen än är. Sutton-

Smith betraktar leken i sig som betydelsefull men den kan även fungera som en 

tillflyktsort för vissa, vare sig det är en längre period eller en kortare stund (a.a.).  

Tullgren (2003) beskriver leken som ett tillfälle för lärande där barnen genom leken 

utvecklar kunskap beroende på vad för lek som genomförs. Ett annat perspektiv 

författaren nämner i sin avhandling är att barn som leker med äldre barn kan lära på 

annat sätt än med jämnåriga. Enligt Tullgren menar barnen att de vuxna ibland hindrar 

leken när regler sätts upp och den fria leken avbryts då pedagogerna anser att leken 

går överstyr. I avhandlingen har intervjuer gjorts med barnen kring pedagogers 

involvering i leken där barnen anser pedagogerna är överflödiga samt att de stör leken 

(a.a.).  

Evaldsson (1993) menar att regler ska finnas med i leken då den blir mer kontrollerad 

och löper mindre risk att gå överstyr. Hon beskriver leken som ett lärandetillfälle där 

barnen bland annat lär sig viktiga saker som exempelvis turordning. Evaldsson anser 

att leken ska ha förutbestämda regler för att missförstånd inte ska uppstå och många 

ska kunna vara med och leka (a.a.). Back (2016) påstår att leken inte ska undermineras 

och definierar lek som en sorts temporär sfär där leken inte är verklig och alla får vara 

med. Ur författarens perspektiv ska inte leken vara styrd då det inte är en lek längre 

utan en tvångsimitation av lek. 
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Enligt Sutton-Smiths (2008), Tullgrens (2003), Evaldssons (1993) och Backs (2016) 

forskning kan vi utläsa att leken är betydelsefull vare sig leken betraktas som fri eller 

organiserad. 

 

3.3 Internationell utblick 

I detta avsnitt presenterar vi fritidshemmet i relation till övriga världen. Forskningen 

vi har tagit del av visar att fritidshem inte finns i alla länder. Genom att jämföra 

fritidshemmet i Sverige med några andra länder klargörs vikten av ett fritidshem, vare 

sig det är i Sverige eller Uganda. 

Fritidshemmet har övergått från att komplettera hemmet till att fungera som ett 

komplement till skolans verksamhet (Haglund 2009). I både USA och Sverige ska 

eleverna i after-school programs och fritidshem ges möjlighet att utöva aktiviteter som 

är nyttiga eller utvecklar deras akademiska kunskaper. Dessa aktiviteter ska ge 

eleverna möjlighet till rekreation och kreativt användande av sådant de inte gör i 

skolan, exempelvis användande av olika slags konstformer. Haglund (2009) menar att 

eleverna, vare sig de är på ett fritidshem i Sverige eller ett after-school program i USA 

ska få en variation av upplevelser som inte liknar det eleverna gör i skolan. 

Kane (2015) skriver om lärarens roll i fritidshemmet i Sverige och England där den 

stora skillnaden är integrationen med skolan. I England är inte after-school programs 

involverade i skolan på samma sätt som fritidshemmen är i Sverige. After-school 

programs i England är öppna under terminstid där barnen annars får vistas i friliggande 

fritidshem som inte associeras med skolan eller deras verksamhet. I Sverige har 

fritidshemmet däremot ett eget kapitel i skolans läroplan. Ytterligare en skillnad 

mellan fritidshemmen i Sverige och England är avgiften. Föräldrarna i England betalar 

en avgift som oavkortat går till lärarnas löner för att kunna finansiera verksamheten 

(a.a.). 

Jämför vi utbildningar för fritidsverksamhet och after-school programs i Norden är 

Sverige och Danmark de länder som har högskoleutbildad personal i verksamheten 

(Dahl, 2014). Enligt Kane (2015) finns det ingen specifik fritidshemsutbildning i 

England men det finns kvalifikationer för att arbeta på ett after-school program. Petrie 

(2005) har skrivit en artikel om hur den pedagogiska inriktningen i Europa ser ut där 

författaren menar att verksamheten strävar mot att främja inkludering av elevers 

lärande och delaktighet. Paralleller kan dras till skolverksamheten i Sverige där målen 

är likadana. Løndal (2010) menar att efter fritidshem introducerades som ett nationellt 

program i Norge uppmärksammades också betydelsen av barnens aktiviteter. Artikeln 

visar att betydelsen av fysisk rörelse är ofrånkomlig på de after-school programs som 

presenteras och genom rörelse sker även lärande. 

Sammanfattningsvis anser Haglund (2009), Kane (2015), Dahl (2014), Petrie (2005) 

och Løndal (2010) att eleverna ska ges möjlighet till rekreation och kreativt tänkande 

på fritidshemmet. Författarna påtalar även vikten av ett inkluderande fritidshem där 

samtliga elever ges möjlighet till varierande aktiviteter. 
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3.4 Sammanfattning forskningsöversikt 

Av den forskning vi tagit del av har vi kommit fram till att barns hälsa påverkas på 

olika sätt av fysisk aktivitet samt att det bidrar till bättre resultat i skolan. Leken är 

viktig oavsett hur den är organiserad. Det är viktigt som lärare att inkludera alla elever 

och ge dem möjlighet till varierad fritid. Den sociala aspekten är grundläggande för att 

ett lärande ska kunna ske samtidigt kan läraren via social kontakt utmana och utveckla 

elevernas sociala förmågor. 
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4 PEDAGOGISK POSITIONERING 
I detta kapitel kommer arbetets teoretiska delar i relation till forskning om barns 

lärande lyftas samt vår pedagogiska grundsyn. Via introducering av organiserade lekar 

sker en kommunikation mellan de involverade vilket förklaras närmare i avsnittet 

Socialkonstruktivism. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Enligt Juma (2018) tar det socialkonstruktivistiska perspektivet sin grund i språket och 

kulturen. Eckeskog (2019) menar att interaktioner mellan människor är ett centralt 

begrepp i detta perspektiv och det är i den sociala interaktionen som identiteten skapas. 

Författaren menar att vi via kommunikation i sociala situationer gemensamt 

konstruerar grupper, relationer och identiteter (a.a.). När vi för dialog, undervisar och 

interagerar med barnen finns potential till förändring. Förändringen sker i 

kommunikation med barnen då vi introducerar lekar och fysiska aktiviteter. 

Juma (2018) och Williams (2001) har använt sig av Vygotskijs teori där de menar att 

sociala interaktioner är grundläggande för att lärande ska ske och kunskap ska 

utvecklas. I Vygotskijs teori är lärandet en social process där den som inte klarar av 

en uppgift på egen hand, får stöttning av någon som kan för att klara uppgiften. 

Lärande kan ske genom att vägleda och hjälpa barn över den proximala 

utvecklingszonen. Det handlar om att utmana barnet på en nivå som är lite över vad 

den klarar på egen hand, men som den klarar med stöttning av lärare eller andra barn 

(a.a.). Williams (2001) tar upp kulturen som en viktig komponent och genom att 

studera kulturen lär vi oss förstå olika aspekter av lärande vilket är viktigt för vår och 

barnens utveckling. Barnen är vana vid en viss kultur och fostran från de vuxna i 

Uganda. Om vi inte anpassar oss eller förstår denna kultur kan vi möta motgång i 

lärandet då barnen inte förstår oss, eller vi dem. 

 

4.1.1 Pedagogisk grundsyn och socialt lärande 
Haglund (2004) skriver om hur viktig trygghet är för barnen i skolan. Enligt Haglund 

är tryggheten det allra viktigaste för barnen då det är nödvändigt för att strukturera en 

socialt inriktad verksamhet. Om barnen inte känner sig trygga har de enligt Haglund 

sämre möjlighet till att lära. Som lärare är det viktigt att med utgångspunkt i barnets 

perspektiv (Ihrskog 2006) utgå från barnets behov och handla där efter. Utifrån egna 

erfarenheter har vi märkt att det är viktigt att visa sig tillgänglig för samtliga barn. Vi 

ska inte favorisera en eller enstaka barn utan utgå från hela barngruppen. 

Enligt Jonsson (2018) äger alltid socialt lärande rum. Författaren menar att socialt 

lärande äger rum ihop med andra vare sig lärandet blir synligt eller inte. De sociala 

erfarenheterna barnen skapar bidrar till kognitiv utveckling på olika sätt där allt 

lärande och kunskapsutveckling gynnas av det sociala lärandet. Jonsson skriver att 

barnen påverkas positivt av socialt lärande då barns emotionella kompetenser 

utvecklas och de lär sig att acceptera att alla människor är olika. Haglund (2004) 

belyser även vikten av social kompetens och socialt lärande, då fritidspedagogerna ska 

utveckla varje enskilt barn och hela barngruppen i sociala sammanhang. Det gäller 

också att framhäva barnens syn, tanke och idé. Ihrskog (2006) och Johansson (2003) 

benämner barns perspektiv som något väsentligt och betydande där de menar att 
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barnens röst ska uppmärksammas och respekteras. Genom att samtala och lyssna på 

barnen framhävs deras perspektiv men även en insyn i deras verklighet noteras. 

Ihrskog (2006) och Qvarsell (2003) beskriver barnperspektivet utifrån en skillnad där 

barnen inte medverkar. Istället ligger fokus på läraren och deras sätt att se på barn. Vi 

ville däremot uppfatta barnens tankar om vad de ville göra på sin fria tid. 

Utifrån vad forskarna menar i detta kapitel kan vi konstatera att den sociala aspekten 

är viktig för att ett lärande ska kunna ske. Läraren ska kunna utmana och utveckla 

elevens sociala förmågor samt inkludera barnperspektiv och barns perspektiv i 

verksamheten. Detta går även i linje med vad vi anser att vår pedagogiska grundsyn 

är. 
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5 METOD 
I detta kapitel presenteras vilka processer som har varit vägledande i 

utvecklingsarbetet samt forskningsetiska principer och den modell som används i 

arbetet. Själva aktionen som genomfördes i Uganda kommer att presenteras i form av 

planering, genomförande, avslutande reflektion och diskussion. 

 

5.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning kan beskrivas som en modell som kan leda till förändring inom en 

verksamhet (Rönnerman 2012). Denna forskningsinriktning genomförs tillsammans 

med deltagarna och inte på eller om deltagarna. Forskaren är en del av arbetet och utan 

forskarens medverkan kan inte en förändring ske. Förändringen i utvecklingsarbetet 

sker praktiskt, exempelvis genom att komma överens om något i verksamheten som 

behöver utvecklas. I användandet av aktionsforskning kan vi få en djupare förståelse 

kring de tankar och frågor som uppstår. Detta kan i sin tur leda till att förändring sker 

inom verksamheten. Denscombe (2018) beskriver fyra drag som definierar 

aktionsforskning. Dessa drag är praktisk inriktning, förändring, cyklisk process och 

deltagande (Denscombe 2018 ss. 173–177). Den cykliska processen ger det inledande 

resultatet möjlighet till förändringar som appliceras på verksamheten och ger upphov 

till fortsatta undersökningar. Deltagande personer som medverkar i forskningen är 

centrala och aktiva. I detta utvecklingsarbete är det barnen och lärarna som är deltagare 

i forskningen (a.a.). I likhet med Rönnerman (2012) skriver Denscombe (2018) att 

aktionsforskning innebär en faktisk förändring och inte bara en större förståelse av 

verksamheten. De båda författarna skriver om vikten av att diskutera arbetet för att en 

förändring ska kunna ske. 

Genom att reflektera över verksamheten och iscensätta aktiviteter för att utveckla 

barnens fritid i en gynnsam och lärorik riktning, har vi valt att inspireras av 

aktionsforskning som grund i utvecklingsarbetet. Med utgångspunkt i problemområdet 

började vi med att planera aktiviteter som en av oss genomförde med barnen medan 

den andra observerade. Efter genomförandet reflekterade vi över hur aktiviteten kunde 

utvecklas. Därefter började cykeln om i form av en ny planering som utgick från 

tidigare observationer och reflektioner. Det gjorde att vi utvecklade aktiviteterna efter 

varje genomförande. Denna arbetsmodell gjorde det enkelt för oss att utveckla 

verksamheten. Tillsammans med reflektion och utveckling av tidigare planeringar 

skapade vi ett systematiskt arbete. Nackdelen var att en del planeringstid behövdes och 

samarbetet mellan oss och lärarna behövde fungera väl. Aktionsforskning som metod 

i utvecklingsarbetet består av upprepande av planering och genomförande vilket bildar 

cykler eller spiraler. Dessa cykler kan likna modellen nedan som Rönnerman (2012) 

använder och som bygger på socialpsykologen Kurt Lewins tankar om 

aktionsforskning. 
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Figur 1: Lewins cykliska modell (Rönnerman 2012, s. 34) 

 

5.2 Vetenskapliga verktyg 

Under utvecklingsarbetets process har vi använt oss av vetenskapliga verktyg vilket 

innefattar barnsamtal, fotografering, videofilmning, observation och dokumentation. 

För att underlätta vårt arbete har vi fotograferat och filmat aktiviteterna i syfte att 

återblicka och granska efter avslutad aktivitet. Via barnsamtal fick vi nyttig 

information vilket hjälpte oss att få en helhetsbild av verksamheten utifrån barnens 

perspektiv. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att barnens röst ska 

göras hörd där kommunikationen mellan lärare och barn är ytterst betydelsefull för att 

barnets åsikt ska nå fram. Genom kontinuerliga samtal ges samtliga parter möjlighet 

till en god utveckling. Våra observationer innefattar som nämnt fotografering och 

videofilmning vilket vi haft stor nytta av i projektets efterarbete. Observationen delade 

vi upp så att en av oss introducerade aktiviteten samtidigt som den andre filmade. På 

detta sätt kunde den deltagande av oss hela tiden fokusera på barngruppen och inte 

observation. Efter aktiviteten dokumenterade vi vad som var bra och mindre bra samt 

vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. I Skolverkets läroplan (2018) är utvärdering 

ett delmål som ska implementeras i verksamheten. Efter varje avslutad aktivitet 

diskuterade vi med barnen vad de lärde sig och vad de kunde utveckla eller förbättra. 

 

5.3 Forskningsetiska principer 

För att kunna genomföra detta utvecklingsarbete behövde vi informera 

vårdnadshavare och de involverade i arbetet om vad projektet handlade om. På 

barnhemmet är rektorn barnens vårdnadshavare då barnen saknar vårdnadshavare av 

olika anledningar. Eftersom Uganda och Sverige inte har samma lagar har vi inte utgått 

från GDPR-lagen (SFS: 2018:218) på samma vis som vi skulle ha gjort om vi 

genomfört utvecklingsarbetet i Sverige. I Sverige hade vi samlat in underskrifter från 

vårdnadshavare för deltagande i arbetet. I samråd med rektorn på barnhemmet kom vi 

överens om att vi fick använda materialet i ett utvecklingsarbete så länge inget barn 

kommer till skada. Vi fick tillstånd att filma, dokumentera, ta bilder och använda 

materialet i arbetet. De första dagarna presenterade vi vad vi tänkt genomföra. Barnen 
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var väldigt nyfikna på oss och vad vi gjorde där. Vi förklarade för dem vad vi skulle 

göra vilket de tyckte verkade intressant. Barnen ville gärna delta. 

 

För att skydda de medverkandes identiteter finns inga personliga uppgifter med i 

utvecklingsarbetet. Under arbetets gång har vi förhållit oss till de fyra begrepp 

vetenskapsrådet (2017) beskriver som sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Dessa begrepp finns som ett skydd vid forskning för de medverkande 

individerna. De som medverkar i forskning får inte utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, kränkningar eller förödmjukelse. Sekretess är ett sätt att skydda den 

medverkande på genom att inte ge ut information som kan skada den medverkande. 

För att stärka sekretessen finns tystnadsplikt som innebär att en person inte får delge 

känslig information till obehöriga personer. Den medverkande i forskningen har rätt 

att vara anonym vilket innebär att personlig information tas bort från arbetet, 

exempelvis personnummer. Konfidentialitet är ytterligare förhållningssätt inom god 

forskningssed som i relation till sekretess och tystnadsplikt innebär skydd mot att 

obehöriga når känslig information (a.a.). 

 

5.4 Kulturella skillnader 

Efter samtal med rektorn fick vi inblick i hur Uganda styrs och en del etiska aspekter 

vi behövde ta hänsyn till. Det nämndes att yttrandefriheten är annorlunda i Uganda där 

personliga åsikter kan innebära fängelse. Rättvisan skipas av personer som sitter på 

högre ämbeten där åsikter som inte uppskattas av regeringen bestraffas omgående. En 

annan kulturskillnad var artigheten och respekten befolkningen hade gentemot 

varandra, där respekten gick som en röd tråd genom samhället, från yngsta person till 

äldsta. Vi observerade vissa kulturella skillnader jämfört med skolan i Sverige där en 

skillnad var tystnad under måltid. Lärarna förklarade att det är ett tecken på respekt. 

Vi märkte också att barnen hade stor motivation till att lära sig nya saker, oavsett vad 

det handlade om. 

Språket och kommunikationen med lärarna var det främsta problemet som vi 

uppfattade var svårast de första veckorna. Eftersom lärarna talade sitt modersmål ihop 

med en svårförståelig engelsk accent fick vi ofta be dem upprepa vad de sa. Barnen 

pratade engelska som var lättare att förstå. I början fick vi verkligen koncentrera oss 

på att lyssna men efter några veckor var det lättare att förstå varandra. Eftersom vi 

hade genomgångar och diskussioner med barnen var det viktigt att vi skulle förstå 

varandra för att informationen skulle nå fram. Vi uppmärksammade att lärarna 

samlade barnen i slutet av skoldagen där de pekade ut de barn som inte presterat bra 

nog i förhållande till de mål som skulle uppnås under dagen. I Sverige pekar inte 

lärarna ut de barn som presterat dåligt då det tenderar att nedvärdera barnet. Efter 

skolan krävde nannyn emellanåt hjälp med hushållssysslor vilket de äldre barnen fick 

hjälpa till med. Det splittrade gruppen då inte alla fick tid till fri lek. Vi presenterade 

de nya lekarna när hela gruppen var samlad för att samtliga barn skulle ha möjlighet 

att lära sig lekarna. På fritidshemmen i Sverige får barnen tillgång till sin fritid när 

skolan slutar. Eftersom personal finns på skolan som sköter maten, fastigheten och 

städningen behöver barnen inte göra detta. Denna personal underlättar för lärare i 

fritidshem då de kan fokusera på barngruppen. I Uganda var det ibland barnen som var 

denna personal då de fick hjälpa till med diverse sysslor. 
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5.5 Planering 

Universitetet har sedan tidigare ett samarbete med barnhemmet och skolan. Efter 

samtal med en person i Sverige som besökt barnhemmet fick vi veta att det inte fanns 

någon form av fritidsverksamhet på skolan. Vi fick också kontakt med rektorn och hon 

hade förslag på saker vi kunde ta med. Vi valde att ta med föremål för lek och 

aktiviteter. Föremålen vi tog med tänkte vi skulle bidra till lärande och utveckling ihop 

med introducerade aktiviteter. Vi skrev ner tänkbara aktiviteter och lekar som skulle 

introduceras vilket bildade ett ramverk ihop med dokumentationen som vi genomförde 

under, innan och efter genomförd aktivitet. 

De barnsamtal vi genomförde sammanställde vi vilket bidrog till förståelse i vad de 

gjorde, hur många lekar och aktiviteter de genomförde. Utefter bilaga 1 kunde vi bland 

annat se vilka lekar som bidrog med fysiska rörelser, stillasittande och kognitivt 

tänkande. Redan i förväg bestämde vi att inte introducera alla föremål och aktiviteter 

på en gång utan introducerade aktiviteterna efter hand. Anledningen var att barnen 

skulle få tid till att bekanta sig med den nya aktiviteten då regler, redskap och utförande 

blev nytt för dem. 

Den didaktiska triangeln (Lindström & Pennlert 2016) används 

för att upptäcka och granska didaktiska samband. Som hjälp 

vid planering eller för att ringa in mål som ska uppnås kan 

frågor ställas med hjälp av den didaktiska triangeln. Exempel 

på frågor kan vara: Vad ska undervisningen handla om? Hur 

ska aktiviteten genomföras? Vilket syfte eller mål har 

aktiviteten? Genom användandet av aktionsforskning och den 

didaktiska översiktskartan blir vår planering tydlig och lätt för 

oss att arbeta med.  

Figur 2: Lindström & Pennlert 2016, s. 27 

 

5.6 Genomförande 

Genomförandet utgick från den didaktiska triangeln som presenterades ovan. I nästa 

stycke presenteras inledningsvis frågan varför, där syftet med aktiviteterna lyfts fram. 

I det andra stycket kommer frågan hur att presenteras där en metod anger hur vi gått 

tillväga och hjälpmedel presenteras. I det sista stycket lyfter vi frågan vad, där 

undervisningens innehåll presenteras.  

Ett dilemma vi mötte tidigt var hur vi skulle få plats att genomföra några av de 

aktiviteter vi tänkt oss. Anledningen till detta var den begränsade ytan på skolans 

område. Ett annat problem var att vi var ämnade att vara med i klassrummet hela 

dagarna och då blev det svårt att hinna med planering inför eftermiddagens 

verksamhet. För att vi skulle få tid till planering samtalade vi med rektorn och lärarna 

vilket gjorde att vi fick tid till planering och vi hann med och vara i klassrummet. 

Aktiviteter som fotboll, brännboll, löpning eller andra aktiviteter som kräver stor yta 

var svåra eller omöjliga att genomföra på skolgården. Efter samtal med lärarna på 

skolan om detta problem fick vi tips om en fotbollsplan som låg en bit ifrån skolan. 

Vikten av att byta miljö blev än mer betydelsefull efter samtalet med lärarna då de 
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påtalade att barnen väldigt sällan rör sig utanför skolans område. Eftersom vi inte hade 

tillgång till material som i Sverige fick vi improvisera. Istället för att använda koner 

eller band som vi gör i Sverige användes stenar och rep. 

 

Bild 1: Skolgård 

Bild 2: Fotbollsplan 

 

Varför? 

Själva genomförandet av lekarna och aktiviteterna skedde innan skolan, om barnen 

hade gjort sina sysslor eller under raster, om maten serverades i tid. För att ge barnen 

mer tillgång till rast och fritid förde vi en dialog med lärarna och nannyn. Förändringar 

som vi ansåg behövde ske var att nannyn skulle börja tillaga maten tidigare, lärarna 

behövde berätta för oss vad som gällde nästkommande dag i skolan och hur barnen låg 

till med skolarbetet. Om barnen inte var klara med sina skoluppgifter fick de nämligen 

kvarsittning och då hade vi svårt att genomföra planerade aktiviteter vilket påverkade 

hela gruppen. Tanken med att effektivisera barnens raster och erbjuda aktiviteter var 

att erbjuda barnen en paus från stillasittandet och ge dem förutsättningar att delta i 

aktiviteter. Genom att vi genomförde aktiviteter med barnen visade vi lärarna och 

rektorn att det fungerar att undervisa i skolan genom att barnen är fysiskt aktiva. I den 

svenska läroplanen (Skolverket 2018) står det att barnen ska utmanas och inspireras 

till nya upptäckter. Om vi erbjuder fysiska aktiviteter som är lärorika blir rasten mer 

betydelsefull och utvecklande för barnen. Det gäller även innan och efter skoltid.  

 

Hur? 

För att underlätta för oss själva har vi skapat ett aktivitetsschema (bilaga 3). I våra 

loggböcker har vi aktiviteterna nedskrivna för att kunna använda oss av detta vid 

observation, reflektion och planering vid utvecklande av aktiviteten till nästa 

genomförande. Som tidigare nämnts i avsnittet Aktionsforskning 5.1 planerade, 

genomförde, observerade och reflekterade vi över aktiviteterna före, under och efter 

avslutad aktivitet. Anledningen till detta var att vi skulle lära oss av det vi gjort, vare 

sig det var bra eller dåliga genomföranden. Som vi också nämnt tidigare var modellen 

från aktionsforskning ett bra verktyg för oss att arbeta med då vi tydligt observerade 

vad vi kunde utveckla eller bevara till nästa genomförande. 

 

Vad? 
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Eftersom vi inte kände barnen eller kunde några namn när vi kom till skolan valde vi 

att börja med en namnlek, mest för vår egen del men också för att barnen skulle lära 

sig våra namn. Vi valde också att involvera lärarna i aktiviteterna för att få en god 

samverkan. Vår tanke var att introducera brädspel och lugnare aktiviteter tidigt så att 

barnen fick alternativa lekar som inte behövde vara fysiska.  

Nedan presenteras några av aktiviteterna för att få en inblick i det vi genomförde och 

vad som tränades och utvecklades. Dessa lekar valdes då vi upplevt att barn i Sverige 

gillar dessa lekar och att des bidrar med utveckling och lärande. 

 

Killerball: 

Killerball är en lek där alla spelare möter varandra. Det gäller att kasta en boll på 

motståndarna. Blir personen träffad av bollen får de gå av spelplanen. För att komma 

in i spelet igen behöver fyra andra spelare bli tagna. Det som främst övades i denna 

lek är koordination, kast, springa, hoppa, turtagning samt att lära sig vinna och förlora. 

Datten: 

Datten är en lek där två eller tre personer är tagare. Tagarnas uppgift är att nudda de 

andra för att de ska bli tagna. Blir de tagna ska de sätta sig på huk och “agera” 

toalettstol. För att få vara med i leken igen måste en person som inte blivit tagen spola 

toaletten genom att dra i en arm. I denna lek tränades mestadels ärlighet, samarbete, 

snabbhet, hopp, kondition, koordination och respekt. 

Plockepinn: 

Plockepinn är ett sällskapsspel där spelarna ska ta pinnar som placeras i en hög. Om 

en annan pinne rör sig när spelaren försöker ta en pinne går försöket över till 

motståndaren. Flest tagna pinnar vinner. I detta spel övades framförallt turtagning, 

finmotorik, koncentration, taktik, matematik och samarbete (vid lagspel). 

Fia med knuff: 

Fia med knuff är ett brädspel där två till fyra spelare använder tärningar för att förflytta 

sina spelpjäser (1–4 pjäser) runt spelplanen och in i mål. Det finns olika regler till detta 

spel men vi valde att barnen fick knuffa ut varandra vilket innebär att om deras 

spelpjäser hamnar på samma ställe får den som varit på stället längst börja om från 

början. Först i mål med sina pjäser vinner spelet. I detta brädspel tränas bland annat 

turtagning, matematik i form av räkning av steg och lära sig vinna/förlora. 

Brännboll:  

Denna lek utförde vi på fotbollsplanen utanför skolan då det gav tillgång till större yta. 

Leken går ut på att “bränna” motståndarlaget innan de hinner runda alla fyra koner och 

springa in i mål igen. Vi delade upp gruppen i två lag där ett lag befinner sig “inne” 

där deras uppgift är att försöka träffa en tennisboll med ett rack och sedan runda fyra 

koner som är själva spelplanen. Det andra lagets uppgift är att försöka fånga in bollen 

och bränna motståndaren innan hen tar sig förbi samtliga fyra koner. Efter att samtliga 

spelare har fått slå två gånger bytte vi roller för att alla skulle få prova på samtliga 

delar av leken. Det som barnen blev bättre på i denna lek var kastteknik, samarbete, 

slagteknik, koordination och förmågan att fånga en boll.  

Land, skepp och hav: 
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Vi utförde en variant av land, skepp och hav där meningen med leken var att springa 

till utropad plats snabbast möjligt. Leken utfördes på gräsplanen där vi valde tre platser 

de skulle springa till när de ropades ut. Sist till platsen åkte ut och fick vara med nästa 

runda. Till slut finns det bara två deltagare kvar i en final. Denna lek gick fort så många 

rundor genomfördes. Det som tränades i denna lek var koncentration, 

reaktionsförmåga, lyssna till rätt ord som du ska springa till, kamratskap genom att 

bete sig väl mot sina kamrater samt lära sig vinna och förlora.  

Bollar och fri lek: 

Vi valde även att ge barnen fri tillgång till olika bollar och utan specifika regler för att 

uppmärksamma den fria leken, vilket uppskattades. Vi märkte direkt att de använde 

alla de olika bollarna vi hade med oss. Dessa var fotbollar, tennisbollar, mjukbollar 

och basketbollar men det mest intressanta var att de verkligen utnyttjade den stora ytan 

de fick tillgång till på fotbollsplanen. De använde verkligen sin fantasi och sina 

förmågor på det nya området. De övade passningar i form av kast, slag eller skott. 

Några av barnen använde ytan till löptävling vilket de verkligen gillade då de kunde 

springa snabbare och längre än på skolans område.  

Simning: 

En uppgift vi fick av rektorn var att följa med barnen till en simbassäng där vi skulle 

lära barnen simstilen crawl. Tanken var att de barn som presterade bäst skulle vara 

med i en simtävling där de hade chans att vinna stipendium till sig själva och skolan. 

Vi var och simmade med barnen några gånger där vi la märke till att barnen hade en 

tendens till rädsla när de simmar på djupt vatten. Vi fokuserade på att barnen skulle 

känna en trygghet i vattnet men rektorn och hennes man var väldigt inställda på att 

barnen bara skulle simma, gärna så fort som möjligt. Men av våra erfarenheter går det 

inte att simma snabbt om rädsla för vatten finns. En dag kom en simtränare som var 

arrangör till tävlingen och han observerade barnens simkunskaper. Efter diskussion 

med rektorn bestämde vi med denna tränare att barnen inte hade stor chans att vinna 

tävlingen. Eftersom det kostade pengar att simma hade inte skolan råd att låta barnen 

träna simning så det blev ingen tävling, vilket vi tyckte var bra då barnen inte kände 

sig trygga i vattnet.  

Sista veckan på barnhemmet genomförde vi barnsamtal igen (bilaga 2). Denna gång 

handlade frågorna om vad som hade hänt när vi var där. Exempel på frågor vi ställde 

var; Vad har vi introducerat för lekar? Har ni lärt er något av lekarna vi gjorde, i så fall 

vad? Dessa samtal genomfördes för att se om barnen kom ihåg vad de gjort. Vi fick 

även en insikt i barnens favoritaktiviteter, vad de använde för föremål att leka med nu 

jämfört med tidigare. Detta visste vi redan men vi ville lyfta frågan utifrån barnens 

perspektiv. De två samtalen med barnen sammanställde vi (bilaga 1 & 2) och lämnade 

till lärarna och rektorn. De tyckte att det var intressant att se barnens syn på vad de 

lärde sig och ansåg att vi gjort ett bra arbete. Förutom samtalen skapade vi ett 

dokument på engelska med alla aktiviteter och lekar vi genomfört. Ett dokument med 

instruktioner som regler, material, gruppstorlek och liknande sattes upp och 

överlämnades till lärarna så att de klart och tydligt ska kunna se hur aktiviteterna går 

till. Syftet med dokumentet var också att lärarna skulle få stöd eller ett förslag på 

aktiviteter de kunde använda vid P.E. (practical education) som motsvarar skolämnet 

Idrott och hälsa i Sverige. 
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6 REFLEKTION 
I detta kapitel reflekterar vi över vår inverkan på barnhemmet och olika synsätt på 

lärande ihop med fostran. Vi presenterar citat från våra fältanteckningar där vi 

beskriver tankar och observationer som uppstått under utvecklingsarbetet. Dessa citat 

visar betydelsen för utvecklingsarbetet. 

 

Vissa saker är de riktigt duktiga på att göra, leka eller hitta saker att leka med som 

inte ens är till för att leka med. (Fältanteckning vid observation, 2018.10.07) 

Eftersom barnen saknade föremål ämnade för lek fick de använda sin fantasi för att 

skapa lekar. Barnen använde fantasin till egna lekar med eller utan föremål. Föremål 

de använde var exempelvis en trasig sko eller konservburkar. Som tidigare nämnts 

användes det material vi hade tagit med oss som vi tänkt, men barnen skapade också 

sina egna lekar med materialet. 

 

När vi gick utanför skolan idag såg vi en flicka som sprang efter ett rullande 

cykeldäck. Antagligen lekte hon något med det, vad vet vi inte men hon såg väldigt 

road ut. (Fältanteckning vid observation, 2018.10.18) 

Barnen på barnhemmet får ingen variation på saker att leka med som de andra barnen 

i byn kan, vilket vi tror hämmar deras fantasi och möjlighet till lek. Barnen i byn kan 

använda sig av naturen och föremål de hittar medan barnen på barnhemmet är 

instängda på skolans område vilket innebär att de inte får tillgång till nya saker att leka 

med. Att vi tog med saker till dem innebär därför större möjligheter till lek och 

utveckling. 

 

I början så gick det väldigt ”vilt” till då ingen ville vänta och alla barn ville spela 

samtidigt så det slutade med att vi fick avbryta och gå igenom reglerna igen och 

visa väldigt tydligt. Vi fick säga till vems tur det var, varför och vem som skulle 

spela härnäst. (Fältanteckning vid observation, 2018.10.09) 

När vi presenterade fysiska aktiviteter fick barnen chans till rörelse och rörelseglädje 

som uppstår vid fysisk aktivitet. Innan vi introducerade lekarna diskuterade vi om de 

aktiviteter vi genomför skulle bidra till en lugnare och mer ordningsam grupp men 

också om barnen skulle utveckla och lära sig nya saker. Första gångerna vi hade 

genomgång av lekar eller aktiviteter hade barnen svårt att lyssna till instruktionerna, 

förstå vad vi menade och vänta på sin tur. Genom att tidigt observera detta märkte vi 

att barnen behövde höra instruktionerna flera gånger för att förstå. Detta visar på 

betydelsen för observation och fältanteckningar och användes som hjälp för att 

utveckla verksamheten. 

 

Det märktes att de inte kastat boll så mycket tidigare för de blev bättre och bättre 

på att sikta för i början flög bollarna åt alla olika håll. (Fältanteckning vid 

observation, 2018.10.23) 

De första gångerna barnen använde mjukbollar träffade de sällan det tänka målet. Vi 

märkte att de hade olika sorters kasttekniker vilket vi hjälpte dem med. När vi 

observerade detta övade vi på att kasta bollarna mot olika mål, exempelvis kasta boll 

i en hink eller på en stolpe. Barnen hade en väldigt stark vilja att lära sig nya saker 
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vilket verkligen märktes när de förstod att instruktionerna skulle hjälpa dem att bli 

bättre. Detta exempel visar att vi utmanade barnen i deras proximala utvecklingszon. 

 

De sitter nu, 18.45 och spelar plockepinn. De är nog uppe i 5–6 timmars spelande 

idag. Vilken motorisk fingerfärdighet de kommer utveckla! (Fältanteckning vid 

observation, 2018.10.09) 

På Ugandas nationaldag var barnen lediga från skolan och hade nästan hela dagen till 

fri lek och egna aktiviteter. Barnen valde att använda de saker vi hade introducerat 

vilket var väldigt roligt att se. En lek de spelade hela dagen var plockepinn vilket de 

aldrig tröttnade på. Barnen introducerade spelet för deras nanny då språksvårigheter 

mellan oss och henne gjorde det väldigt svårt. När nannyn kunde spelet förstod vi det 

som att hon ibland hjälpte barnen med reglerna eller med turtagning. Att vi lyckades 

introducera lekar för barnen som barnen sedan lärde en vuxen tycker vi är bra då denna 

vuxna fortsättningsvis kan hjälpa barnen när vi lämnat skolan. Dessa fältanteckningar 

visar betydelsen av utvecklingen av barnens fria tid, då de verkligen gillade de spel 

och aktiviteter vi introducerade. 

 

Vi var även tydliga med att fusk inte lönar sig samt att de ska vara ärliga ifall de 

inte lyckas, några förstod även att meningen med leken är att vi ska ha roligt utan 

att vi påtalade det, roligt att se! (Fältanteckning vid observation, 2018.10.30) 

Små saker är också viktiga, speciellt när de går i skolan och bor ihop året runt. Vi och 

de vuxna på skolan arbetade väldigt mycket med att barnen skulle fostras till goda 

medborgare och goda kamrater. Om barnen bråkar och inte kan umgås med varandra 

kan de heller inte leka men om de förstår att aktiviteterna ska vara roliga kan det 

minska konflikter och onödigt bråk.  

 

Barnen nämnde längs vägen hem till skolan hur roligt de hade på utflykten och de 

frågade om vi skulle dit igen. Vi fick även frågor som: Varför finns det många 

affärer? Är vissa hus större än andra? Vad är det för hus? Vad gör den killen? 

(Fältanteckning vid observation, 2018.11.06) 

Eftersom vi gick utanför skolans område fick barnen se hur samhället de bor i ser ut, 

vilket de inte får möjlighet till ofta. Bara en självklar sak som att komma ut till en stor 

väg eller se deras grannar var betydelsefullt och lärorikt. När barnen vistas utanför 

skolan får de möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om samhället istället för att 

tolka det som personalen på skolan berättar för dem.  

 

6.1 Vår inverkan på skolan och barnhemmet 

I Nulägesanalysen presenterar vi problemområdet angående barnens tillgång till fritid. 

Genom vår närvaro på skolan har vi kunnat skapa en förändring för barnens tillgång 

till fritid. Denna förändring har grundat sig i diskussion med personalen på skolan och 

barnhemmet. De förändringar vi genomfört har lett till att barnen fått större tillgång 

till sin rast under skoltid. De har fått tillgång till material för lek, skapande och 

rörelsebaserade aktiviteter. Barnen har fått tillgång till material för att kunna leka 

spontant med en kamrat eller själva. Vi har hjälpt till som extra resurs vilket medfört 

kortare dagar i skolan för barnen. De barn som hade läxor kunde vi hjälpa på kvällarna 
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när lärarna gått hem. Kortare dagar har bidragit till att vi kunnat genomföra planerade 

aktiviteter med hela barngruppen efter skoltid. I de aktiviteter vi genomförde lyfte vi 

fram vad de övade. Vi hade lektioner på skoltid vilket motsvarade lektioner i Idrott 

och hälsa. Vi genomförde aktiviteter för att visa lärarna hur lektionerna kunde se ut. 

Lärarna var intresserade av vår kompetens inom ämnet. En av lärarna hade en 

mobiltelefon och videofilmade många av övningarna. Läraren skulle använda 

inspelningarna som stöd till undervisningen efter vi lämnat skolan. Vi märkte att de 

saknade kompetens inom idrott men att de var villiga att utveckla och ta del av det vi 

visade dem.  

En aspekt med vår närvaro på skolan innebar att vi i början tog tid från lektionerna 

vilket i sin tur ledde till att barnen fick längre skoldagar. Exempelvis när barnen hade 

rast skulle de äta och hinna med våra planerade aktiviteter vilket resulterade i att 

barnen inte kom in i klassrummet i tid. Efter någon vecka omvandlades denna negativa 

inverkan till en positiv sådan då vi ordnade så att barnen fick mat direkt när de fick 

rast.  

 

6.1.1 Lärande utan bestraffning 
Synen på barnens lärande och uppfostran var något som skiljde sig mellan oss och de 

vuxna på barnhemmet. Vi ville inte nedvärdera eller bestraffa barnen och valde att föra 

dialog med de vuxna och barnen om problem uppstod.  

Ibland hände det att nannyn skickade in barnen på sitt rum när de gjorde något fel eller 

när de bråkade. Nannyn pratade inte engelska med barnen så vi fick inte alltid veta 

varför hon skickade in dem på rummen men vi vet att barnens tid och möjlighet till lek 

försvann när de fick sitta på rummet, ibland i flera timmar. Vi ansåg att detta var en 

annorlunda bestraffning och om vi märkte av något dåligt beteende valde vi att prata 

med barnen och förklara för dem att de gjort fel istället för att bestraffa dem. När vi 

förde dialog med barnen om deras beteende förstod de vad som gjorts fel och vad de 

kunde göra för att åtgärda eller förbättra sitt beteende och på så vis bidrog vi med att 

barnen fick tillgång till sin fritid och en fostran utan bestraffning. När barnen gick i 

skolan samlade de poäng. Dessa poäng omvandlades i slutet av läsåret till riktiga 

pengar som barnen fick handla med i valfri affär. Poängen fick de av lärarna när de 

gjort något bra eller klarat av en svår uppgift. Om de däremot inte skötte sig eller 

gjorde något fel blev de istället av med poäng som en typ av bestraffning.  

 

6.1.2 Lärande med bestraffning 
Ibland blev barnen bestraffade för att de betett sig illa eller inte gjort de sysslor de 

skulle. Vi hade bestämt oss för att ha en filmkväll efter barnen utfört sina sysslor men 

eftersom inte alla barn kom till rummet där vi skulle visa filmen valde vi att avbryta 

filmvisningen. Efter vi samtalat med nannyn och rektorn fick vi reda på att de barn 

som inte kom till filmvisningen inte hade strumpor på sig så de fick sitta kvar på sina 

rum. Detta beslut kunde vi inte påverka och det kändes som en udda bestraffning. Som 

vi förstod det i efterhand hade barnen tvättat dagen innan så deras kläder hängde på 

tork och då fick de vara på sitt rum istället för att se film. 

Den tuffaste bestraffningen vi upplevde och såg var när barnen inte tvättat sig efter 

skolan, vilket de skulle göra varje dag. De tvättade sig genom att skrubba kroppen med 
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en handduk från en hink med iskallt vatten. Om de inte tvättade sig skulle de bli 

skrubbade av de andra barnen. Vi försökte prata med lärarna och nannyn om detta och 

fick väldigt korta svar. De påpekade att barnen skulle lyssna och tvätta sig varje dag. 

Barnen däremot kunde vi prata mer med. De sa att de visst hade tvättat sig, att de 

ogillade att skrubba sina kamrater och att de frös för vattnet var kallt. Eftersom detta 

hade skett flera gånger tidigare lärde sig barnen tydligen inte något vid denna typ av 

fostran. Vi var i ett annat land som har en annan kultur och fostran än vi var vana vid 

så vi valde att inte lägga oss i denna typ av fostran mer än att försöka prata med de 

vuxna och barnen. Det vi däremot gjorde efter att ha sett denna typ av behandling var 

att påminna barnen om att de skulle tvätta sig och vi lärde oss att fråga barnen om de 

var klara med sina sysslor innan vi påbörjade någon aktivitet för att de skulle slippa 

bestraffning. 

 

6.2 Fysisk aktivitet 

Som beskrivet i stycket Tidigare forskning har fysisk aktivitet en god inverkan på barn, 

både fysiskt och i samband med studier. En bidragande faktor till att barnen blev klara 

med sitt skolarbete i tid kan vara att vi genomförde fysiska aktiviteter. Detta kan ha 

bidragit till att de fokuserade mer på skolarbetet för att klara av de uppsatta målen så 

de kunde vara med på våra aktiviteter. Enligt rektorn ansåg nannyn att barnen blivit 

lugnare, snällare mot varandra samt att de gick och la sig tidigare än de gjorde innan 

vi kom dit. Detta kan möjligtvis bero på att vi genomfört aktiviteter eller att de blev 

tröttare av de aktiviteter som genomfördes. Som Eriksson (2003) menar förbättras 

barnens resultat i skolan vid ökad idrottsundervisning.  

Vi märkte väldigt fort en utveckling i barnens simkunskaper vilket var den tydligaste 

utvecklingen vi noterade av alla aktiviteter och lekar vi genomförde med dem. Barnen 

sade att de älskade att åka till simbassängen vilket är förståeligt då de fick ett uppehåll 

i skolarbetet, de lämnade barnhemmets område, fick vara fysiskt aktiva och fick 

möjlighet till fri lek. Hade de tur träffade de jämnåriga barn från andra skolor de kunde 

leka med. Som ett resultat av vår tid på skolan och barnhemmet har personalen på 

skolan insett att det går att genomföra och är bra att ha idrottsliga aktiviteter på skoltid.  

Tillsammans med rektorn har lärarna bestämt att idrott och hälsa ska schemaläggas tre 

gånger i veckan. Genom att lärarna skapar lektioner i idrott och hälsa har vi bidragit 

med att lärarna undervisar i fysiska aktiviteter och inte bara stillasittande undervisning 

i klassrummet. Som nämnt bidrar fysisk aktivitet till en godare hälsa för barn och nu 

får barnen möjlighet till detta under skoltid.  

 

6.3 Lek 

Vi förstod ganska snart att barnen inte var vana vid att ha vuxna med i sin lek. De 

frågade ofta om vi ville leka med dem. De önskade att vi skulle vara med på allt från 

att passa fotboll eller hoppa hopprep. Eftersom vi blev inbjudna i leken kunde vi passa 

på att skapa ett undervisningstillfälle som barnen skulle gå miste om utan en vuxens 

närvaro. Vi använde social interaktion för att utveckla och fostra barnen, både under 

aktiviteterna och i andra situationer. Eftersom barnen fick fri tillgång till materialet vi 

introducerade kunde de när som under sin fritid använda materialet till lek. Barnen 

kunde själva bestämma över sin fritid och sitt val av lek. 
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Idag på morgonen skedde en sak som vi nästan längtat efter, barnen fick frukost 

på morgonen och var klara redan vid 07.30 och då ville de leka! Och det gjorde de 

också! De gick till framsidan och satte igång banandatten UTAN oss. Det var 

riktigt givande att se att de kunde sätta igång en lek själva och att de valde en lek 

vi lärt dem! (Fältanteckning vid observation, 2018.10.24) 

Observationen ovan är från den första gången barnen valde att starta en gemensam 

aktivitet som vi lärt dem. Alla barnen var klara med sina sysslor och var redo för skolan 

men de hade fri tid fram till skolstarten som började vid åtta och de valde därför att 

starta en lek. Vi ville bidra med lekar och aktiviteter som de kunde genomföra med 

eller utan vuxen och att dem tar ansvar att starta en egen lek visar att vi lyckats. 

Barngruppen tog ett eget initiativ till lek utan att be en vuxen vara med och styra upp 

leken. De var själva domare och tog eget ansvar för allas deltagande. Enligt Back 

(2016) är detta lek, när barnen leker utan att den är styrd, annars menar forskaren att 

leken tenderar att bli en imitation av lek då den blir organiserad på ett annorlunda vis 

mot när den är fri. 

 

6.4 Avslutande reflektion 

Att bidra som extraresurs, effektivisera barnens möjlighet till rast samt introducera 

lekar och aktiviteter tror vi blev verkligt på grund av den planering och reflektion vi 

gjorde varje dag. Hade vi inte reflekterat över vad vi gjorde hade det varit svårt att 

uppmärksamma den förändring vi uppnådde. Genom social interaktion har vi kunnat 

skapa en lugnare barngrupp genom att utmana varje barns identitet. Social fostran är 

en del av kunskap och lärande (Williams, 2001). Vi har hela tiden försökt utmana 

barnen i deras proximala utvecklingszon. Ihop med lektionerna i idrott och hälsa och 

att barnen genomför lekar vi introducerat har vi kunnat bidra med att barnen fått nya 

aktiviteter att genomföra med eller utan vuxet sällskap. 

Ser vi till fysisk aktivitet, de sociala samtalen vi hade med barnen och de bråk och 

irritation vi hjälpte till att reda ut tror vi att barnen mådde bättre av vår närvaro. Som 

nannyn påpekade blev barnen lugnare och uppförde sig bättre mot varandra. Med tanke 

på att barnens kvarsittningar minskade de sista veckorna kanske vår närvaro även 

påverkat barnens skolarbete. 
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7 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras de insatser som har genomförts i vårt utvecklingsarbete och 

dess inverkan på barnhemmet och skolan. 

De första veckorna noterade vi att flera av barnen hade kvarsittning men att dessa 

kvarsittningar inte uppstod de sista veckorna vi var där. Att vi bidrog med fysiska 

aktiviteter, aktiva raster och mer tid till fri lek tycks tyda till minskade kvarsittningar. 

Ericsson (2003) menar att barn får bättre resultat i skolan ihop med ökad fysisk 

aktivitet. De första veckorna tog det tid att instruera aktiviteter men efter ett tag 

effektiviserades detta och barnen fick ännu mer tid till fysisk aktivitet. Att barnen blir 

mer fysiskt aktiva minskar, enligt Ekblom (2011) risken för metabola sjukdomar. 

Även den mentala hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet (Kleppang, 2018). En 

slutsats skulle kunna vara att introduktionen av lärorika lekar och aktiviteter bidrog till 

minskad kvarsittning och förhoppningsvis en utveckling mot god hälsa. För att 

säkerställa denna slutsats hade längre observationer krävts. 

Som nämnt ovan effektiviserades introduktioner och raster vilket bidrog till mer tid 

för lek och spel. Att barnen kan leka själva bidrar enligt Sutton-Smith (2008) till att 

barnen slipper regler och ansvarstagande från den vuxna världen, å andra sidan var 

barnen väldigt benägna att vi skulle delta i deras lek, vilket tycks tyda på Evaldssons 

(1993) antagande att regler ska finnas med i leken. Regler involveras enklast med hjälp 

av en vuxen som styr leken. Det kan tyckas av Evaldssons antagande att barnen vill ha 

en vuxen som styr upp leken. Som tidigare nämnt menar Tullgren (2003) att leken är 

viktig då ett lärande sker. Hon benämner att barnets utveckling styrs i en god riktning 

om en lärare är med i leken. Eftersom barnen sällan hade någon vuxen med i deras lek 

skulle en slutsats kunna vara att barnens lärande styrs i en positiv riktning då vi 

involverar oss i leken och samtidigt ordnar regler och riktlinjer.  

Med inspiration av användandet av aktionsforskning som metod bidrog detta till att vi 

utgick från en modell som innehöll planeringar. Vårt genomförande innehöll lekar och 

aktiviteter som vi översatte till engelska för att lärarna skulle kunna ta del av 

materialet. Utan modellen för aktionsforskning som Rönnerman (2012) benämner 

hade vi inte kunnat utveckla de aktiviteter vi introducerade lika väl. Vi kunde valt att 

endast leka med barnen utan någon tanke på lärande i leken men vi valde att använda 

oss av modellen för att ha lärandet i fokus vid varje aktivitet. Vår slutsats angående 

aktionsforskning är som Denscombe (2018) beskriver, att en faktisk förändring sker. 

Det tyder främst på den praktiska förändringen vi utvecklade på barnhemmet. En stor 

förändring som skedde efter vi lämnat skolan var att idrottslektioner implementerades 

tre gånger i veckan. Fördelen med idrottsundervisning kan stödjas ur forskningen vi 

tagit del av. De positiva effekterna fysisk aktivitet bidrar med anser vi vara behövliga 

för barnen då de är stillasittande större delen av dagen.  

Efter vi lämnat Uganda har vi haft kontakt med rektorn och sju månader senare har 

barnen fortfarande tre idrottslektioner i veckan. Det vi kan se som en nackdel med 

idrott under skoltid är att barnen kanske har samma mål i de övriga ämnena. Införd 

idrottsundervisning medför att tid för att uppnå mål i övriga försvinner. Det goda 

resultat fysisk aktivitet kan ge väger förhoppningsvis upp den tid som försvinner från 

ordinarie undervisning. Rektorn har informerat oss att barnen fortfarande använder 

lekar och föremål vi introducerade. 
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7.1 Pedagogiska implikationer 

Om förändringen vi lyckades åstadkomma består kan fritiden få större betydelse för 

barnen än tidigare. Om verksamheten fortsätter som den gjorde sista veckan vi var där 

får barnen fri tid innan skolan, på raster och efter skolan på ett annat vis än tidigare. 

Om skolan följer efter det vi gjorde och låter en vuxen vara med på raster och en stund 

efter skolan kan barnen fortsättningsvis utmanas inom lek och fysisk aktivitet. I 

Sverige kan detta ses som en självklarhet då personal måste finnas på fritidshemmet. 

Enligt läroplansmål måste lärarna i Sverige arbeta för barnens bästa men i Uganda 

framkom inga mål om att lärarna ska ta hand om eller utmana barnen innan eller efter 

skoltid. 

Ska ett liknande arbete som detta appliceras i svenska skolan bör det vara på en skola 

där barnen på fritidshemmet inte är fysiskt aktiva. Arbetets genomförande grundar sig 

mestadels till fysisk rörelse och kan även användas för att utveckla ett svenskt 

fritidshem och användas som stöd, idé och hjälp för liknande arbete. Ett annat förslag 

som kan ses som en pedagogisk implikation av vårt arbete är att diskutera barns 

uppväxtvillkor i olika länder med barn i Sverige. Som en sidodokumentation har vi 

besökt ett svenskt fritidshem och berättat om vår vistelse i Uganda. Av de barnen fick 

vi frågor, dessa var exempelvis; Varför hade barnen inte några leksaker? Hade barnen 

några datorer? Vad åt de för mat? De svar vi gav dem väckte tankar och idéer hos 

barnen som de troligtvis inte skulle tänkt annars. Avslutningsvis pratade vi med barnen 

på det svenska fritidshemmet om att vara nöjd med det vi har i Sverige och inte ta 

saker och ting för givet. 

 

7.2 Förslag till fortsatt utveckling 

Det finns två områden som skulle kunna fungera som en fortsatt utveckling på 

barnhemmet.  

• Utveckla en estetisk verksamhet som en del av barnens fritid 

• Undersöka hur de implementerade idrottslektionerna utvärderas av lärare och 

elever.   



25 

 

 

8 REFERENSLISTA 

Back, J. (2016). Designing public play: playful engagement, constructed activity, and 

player experience. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2016 

Tillgänglig på Internet: http://uu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876519&dswid=788 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: 

UNICEF Sverige Tillgänglig på Internet: http://unicef-porthos-

production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf 

Dahl, M. (2014). Fritidspedagogers handlingsrepertoar [Elektronisk resurs] 

Pedagogiskt arbete med barns olika relationer. Diss. (sammanfattning), Kalmar 

: Linnéuniversitetet , 2014 Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-37634 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns tankar: 

kommunikationens betydelse. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Liber 

Eckeskog, L. (2019). Kommunikation i förskolan förskollärares och barnskötares 

kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap. Diss. Umeå : 

Umeå universitet, 2019 Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-155060 

Ekblom, Ö. (2011). Hur får vi inaktiva barn att röra på sig? [Elektronisk resurs]. Svensk 

Idrottsforskning. 20:4, 32–36 Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-2100 

Engström, L-M. (2004). Skola - idrott - hälsa: studier av ämnet idrott och hälsa samt 

av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. 

Utgångspunkter, syften och metodik. Stockholm: Idrottshögsk. Tillgänglig på 

Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-24 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en 

interventionsstudie i skolår 1-3. Diss. Lund : Univ., 2003 Tillgänglig på Internet: 

http://dspace.mah.se/handle/2043/7975 

Evaldsson, A-C. (1993). Play, disputes and social order: everyday life in two Swedish 

after-school centers. Diss. Linköping : Univ. 

God forskningssed [Elektronisk resurs]. Reviderad utgåva (2017). Stockholm: 

Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers 

arbete med samlingar i skolan. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005 

Tillgänglig på Internet: 

http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/bitstream/2077/16424/3/gupea_2077_16424

_3.pdf 

Haglund, B. (2009). Fritid som diskurs och innehåll. Pedagogisk forskning i Sverige, 

14(1), ss. 22–44. 

Ihrskog, M. (2006). Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876519&dswid=788
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876519&dswid=788
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-37634
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-2100
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-24
http://dspace.mah.se/handle/2043/7975
http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/bitstream/2077/16424/3/gupea_2077_16424_3.pdf
http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/bitstream/2077/16424/3/gupea_2077_16424_3.pdf


26 

 

 

relationsskapande i vardagen. Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006. 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 

1(2), ss 42–57 

Jonsson, K. (2018). Socialt lärande. [Elektronisk resurs] : arbetet i fritidshemmet. 

Lic.-avh. (sammanfattning) Mälardalens högskola, 2018 Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-40191  

Juma, S. (2018). Developing inclusive education policy and practice in Zanzibar: 

collaborative action research. Diss.: Tillgänglig på Internet: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7424-4 

Kane, E. (2015). Playing practices in school-age childcare: [Elektronisk resurs] : an 

action research project in Sweden and England. Diss. (sammanfattning) 

Stockholm : Stockholms universitet, 2015     Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-120283 

Kleppang, A. Løvheim (2018). Mental health and physical activity in adolescence 

[Elektronisk resurs]. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 

2018 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-

68646 

Lindström, G. & Pennlert, L-Å. (2016). Undervisning i teori och praktik: en 

introduktion i didaktik. 6. uppl. Umeå: Fundo Förlag 

Linnéuniversitetets utbildningsplan för Grundlärarprogrammet, inriktning 

fritidshem/verksamhetsintegrerad profil 2016, s.5. Dnr: 2016/8–3.1.1.3 

Lundvall, S. & Brun Sundblad, G. (2017). Polarisering av ungas idrottande 

[Elektronisk resurs]. De aktiva och de inaktiva. 45–75 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4900  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. 

Femte upplagan (2018). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 

https://mymoodle.lnu.se/pluginfile.php/1439466/mod_resource/content/4/Utbildning

splan%20HT%2016LGFRV.pdf 

Løndal, K. (2010). Barrier-breaking body movements in the after-school programme: 

Children's imitation through play. Nordic Studies in Education 30 (1), ss 1-17 

Pagels, P. (2017). Impact of school outdoor environment upon pupils' physical activity 

and sun exposure across ages and seasons. Diss. (sammanfattning) Stockholm 

: Karolinska Institutet, 2017 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/10616/46040 

Petrie, P. (2005) Schools and Support Staff: Applying the European Pedagogic Model. 

Support for Learning, 20 (4), ss. 176–180. 

Qvarsell, B. (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Pedagogisk forskning 

i Sverige, 8(1), ss. 101–113. 

Rönnerman, K. (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på 

vetenskaplig grund. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

SFS: 2018.218 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. Stockholm. Justitiedepartementet 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-40191
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-120283
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-68646
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-68646
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4900
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
http://hdl.handle.net/10616/46040


27 

 

 

Sundblad, G., Engström, L-M., Lundvall, S. & Ekblom, B. (2008) Svensk 

idrottsforskning Tema: SIH projektet Skola-Idrott-Hälsa - en sexårsuppföljning, 

ss.4–7. Tillgänglig på Internet: https://centrumforidrottsforskning.se/article/skola-

idrott-halsa-sih-projektet-en-sexarsuppfoljning/ 

Sutton-Smith, B. (2008). Play Theory: A Personal Journey and New Thoughts. 

American journal of play, 1 (1) ss. 80-123 

Tullgren, C. (2003). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. 

Diss. Lund : Lunds universitet, 2004 Tillgänglig på Internet: 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7828/valreglerade_friheten.pdf 

Williams, P. (2001). Barn lär av varandra: samlärande i förskola och skola. Diss. 

(sammanfattning) Göteborg : Univ., 2001 

  

https://centrumforidrottsforskning.se/article/skola-idrott-halsa-sih-projektet-en-sexarsuppfoljning/
https://centrumforidrottsforskning.se/article/skola-idrott-halsa-sih-projektet-en-sexarsuppfoljning/
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sutton-Smith,+Brian/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/American+Journal+of+Play/02008Y07Y01$23Jul+2008+-+Sep+2008$3b++Vol.+1+$281$29/1/1?accountid=14827
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7828/valreglerade_friheten.pdf


28 

 

 

 

Bilagor  

Bilaga 1. Before Mirza and Olle arrived at the school  

What kind of games did you play? 

Outside: Dodge and score, football, I call upon a country called, dance, 

mother and father game, balloons, basketball, bucket game (hide ´n seek), 

jumping with ropes, with the swings, trampoline, body exercise, taekwondo, 

I sent a letter, treasure hunt. 

Inside: Ludo, puzzles, debate, loombands, monopoly game, chess, read 

books, four in a row, toys (cars, dolls, motorcycles, police, balloons, busses, 

trains, umbrellas, ambulances), fake tattoo, drawing and colouring. 

Did you use any items or things to play with? 

Balls, ropes, charcoal, sticks, trampoline, swings, mud, flowers, bucket, 

dolls, cars, football, basketball, charcoal, baseball glove. 

Did you make your own games? 

Yes; mother and father game, baking cakes with items from the nature, front 

flips on trampoline, dodgeball, a new game from the 4 in a row game, 

treasure game.  

No. 

Did someone teach you how to play? 

Yes; (namn borttagna i konfidentiellt syfte) 

Did you learn anything while playing games before? 

Yes; Making things by nature, how to kick a football, play basketball, learn 

how to jump ropes, how to run (in call upon game), how to jump in the 

trampoline, balance the ball, throwing, how to joke, guess where things are 

(in treasure game), how to be honest. 

Did you play alone or with some friends? 

With everyone, with some friends, sometimes alone. 

Who did you play with? 

All of the children and adults. 

Where did you spend the most time when you were outside?  

The whole area, in the grass, in the bushes, on the compound.  

Where is your favorite place to be when you are in school? 

In the learning center, the computer room, library, office desk, on the floor 

in the garage, kitchen.  
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Bilaga 2 - During Mirzas and Olles stay 

 

What kind of game did Mirza and Olle teach you? 

Hunter Game, killerball, dippinggame, football, baseball game (brännboll), 

follow the leader, drawing on your friends back, chairgame, racket games, 

skipping, basketball, namegame, who´s the fastest (picking items), charades, 

follow the leader, octopus game, who´s the fastest (tap a friend), name game, 

land ship ocean, UNO, minimikado, ludo, four in a row, mazegame, 

micetrap, monopoly, othello. 

  

Do you use any items or things to play with? 

Balls, ropes, rackets, ropes for hunting game, cards (UNO), Mini Mikado, 

Ludo, chairs, books, chess, papers, boards, dice. 

  

Did you learn anything during the new games? 

Trust your friend, don´t talk, no running with the ball, take care of the items, 

don't fight with your friends, hide, throw a ball, kick a ball, don't throw the 

ball hard at your friend, be nice to your friend, no laughing at your friends, 

play new games, catching, skipping, dipping, follow instructions, dodge the 

ball, be careful when picking something (Minimikado game), take turns, 

follow the rules, listen to friends instruction, to play friendly. 

  

What is your favorite item or game to play? 

Dipping ball, skipping ropes, balls, hunter game, footballs, rackets, boards. 

  

Did you follow the rules of the games? 

Yes, sometimes no and sometimes we cheated. 

  

Do you play some of the games without help from Olle or 

Mirza? 

Yes and no. 

What games/items? Hunting game, skipping, jumping, killerball, football, 

racket game, basketball, UNO, Minimikado, mice game, dipping game. 

  

What do you do when you finish playing with the items? 

Put them in the basin. 

  

Do you take care of the items in the storage tub? 

Yes, sometimes no (forget items outside). 

  

Have you seen the rules about the items? 

Yes. 
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Bilaga 3 

Veckoschema av aktiviteter i Uganda 

 
VECKA 1 

Måndag 8 oktober. 
Introduktion av lekarna: Namnlek, Snabbast vinner, Killerball. 

Tisdag 9 oktober. 
 Introduktion av lekarna: Plockepinn, Labyrinten, mjukbollar för fri lek. 

Spontan lek: mjukbollar, dans till musik 
Onsdag 10 oktober. 

 Introduktion av lekarna: Rita på kompisens rygg, följa John (styra 
kompisen), Hela havet stormar. 
Upprepning av lekar: styra kompisen 2, killerball 2, snabbast vinner 2 

Torsdag 11 oktober. 
 Egenstyrd lek: Plockepinn 
Fredag 12 oktober. 
 Introduktion av lekarna: UNO (kort introduktion)  

Upprepning av lekarna: UNO 2 (många timmars spel i 2 grupper) 
Lördag 12 oktober. 

 Barnen spelade UNO utan vår hjälp när vi kom tillbaka från Kampala. Korten 
är redan slitna av allt spelande. 

Söndag 13 oktober. 
 Introduktion av lekarna: Scrabble (5 barn, funkade ok med min hjälp, de 
äldsta förstod hur de skulle gå till väga) 

 
VECKA 2 

Måndag 15 oktober. 
Introduktion av lekarna: Doppboll   

Tisdag 16 oktober. 
Introduktion av lekarna: Inte nudda mark (med stolar) 1  
Upprepning av lek: Doppboll 2 
Spontan lek (kasta och studsa tennisbollar på morgonen) 

 Simning 1 
Onsdag 17 oktober. 
 Upprepning av lek: Killerball 3. 
Torsdag 18 oktober. 
 Introduktion av lekarna: Statyer,  

Simning 2 
Fredag 19 oktober. 

Introduktion av lekarna: Tagit fram hopprep 
Simning 3 i Entebbe. 

 
Lördag 20 oktober. 

Fri lek: Hoppade hopprep, kastade tennisboll, olika saker med fotboll 
 

VECKA 3 
Måndag 22 oktober 

Upprepning av lek: Inte nudda mark 2.  
Spontan lek: Fotboll, Dans 

Tisdag 23 oktober. 
 Introduktion av lekarna: Datten (banan/toa) 1, 
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 Upprepning av lek: Killerball 4, banandatten 2. 
Onsdag 24 oktober. 
 Spontan lek - Barnen valde att starta en lek HELT själva (banandatten) 

Upprepning av lek: Killerball 5 (bråk) → försök igen → straff. Brädspel. 
INTERVJUER 

Torsdag 25 oktober. 
 Utflykt - Se separat planering = Trasan 1, fotboll, bollkastning, land-
skepp och hav 1, fotbollsövningar. 

Fredag 26 oktober. 
Fri lek 

VECKA 4 
Måndag 29 oktober. 
 Introduktion av lekarna: Snabbast ut,  
 Använde ritblock och färgpennor 
Tisdag 30 oktober. 
 Använde ritblock och färgpennor 
 Upprepning av lek: Datten, Diverse spel 
 Introduktion av lekarna: Charader (lite upprepning) 
Onsdag 31 oktober. 
 Diverse spel som barnen nu kan bra 
Torsdag 1 november. 
 Rensa rabatterna/odla bönor 
Fredag 2 november. 
 Fri lek 

VECKA 5 
Måndag 5 november. 
 Introduktion av lekarna: Bläckfisken 
 Upprepande av lek: Spontana lekar av diverse slag 
Tisdag 6 november. 
 Utflykt: Brännboll, bollekar 
 Spontan lek: Balansera bollen på beachrack (barnens idé) 
Onsdag 7 november. 
 Fri lek 
Torsdag/fredag 8–9 november 

Intervjuer med barnen, fri lek 
 


